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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-97-4/17-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА по партијама  

Партија 3- Одржавање возила марке “ШКОДА” 

 

 БРОЈ 404-97/17-IV 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-97/17-IV 

Позив број 404-97-5/17-IV 

Конкурсна документација број 404-97-6/17-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 
portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

10.08.2017.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-97-8/17-IV 

ДАТУМ 14.08.2017.г 

Врши се измена следећих делова- 
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Прилог 3/3-Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције, квалитета, рок извршења, место извршења, у делу РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ:редни број 2,3 и 6 на страни 12/122 и 13/122-брише се; 

Прилог 8/3 Образац структуре цене у делу РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ:редни број 2,3 и 6 на страни 

12/122 и 13/122-брише се; 

Прилог 13/3 на страни 93/122 мења се година  

Напомена: 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним Изменама и допунама 

конкурсне документације 

 

 

У прилогу вам достављамо Измењене Прилог 3/3, Прилог 8/3 и део Прилога 13/3 део у којем 

се мења 
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Прилог 3/3 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПАРТИЈА 3: Возила марке "ШКОДА” 

МАРКА 

ВОЗИЛА 

БРОЈ МОТОРА БРОЈ ШАСИЈЕ  ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

РЕГ. 

ОЗНАКА 

ŠKODA 
SUPERB 2.0 

TDI DSG 

DFC016333 TMBAJ7NP1G7017164 2015 RU044-YY 

ТЕХНИЧА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 3 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ “ШКОДА” 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

I СЕРВИСИРАЊЕ 

1 РЕДОВАН СЕРВИС (15 000 км) (уље, 
филтер..)замена са потребним деловима 

норма/час 1 

2 ВЕЛИКИ СЕРВИС (120 000 км) ( зупчасти каиш, 
ПК каиш, шпанери, уље, филтери…) замена са 
потребним деловима 

норма/час 1 

3 Преглед возила са дефектажом квара норма/час 1 

II АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

1 Замена предњих дискова норма/час 1 

2 Замена предњих плочица норма/час 1 

3 Замена задњих дискова норма/час 1 

4 Замена задњих плочица норма/час 1 

5 Замена уља у DSG мењачу норма/час 1 

6 Замена филтера уља у DSG мењачу норма/час 1 

7 Замена метлица брисача норма/час 1 

III РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1 Плочице диска (комплет) предње -комп 1 комплет 1 
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2 Предњи амортизери (комплет) комплет 1 

3 Лежај точка (комплет) комплет 1 

IV ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ 

Замена сијалица норма/час 1 1 

Замена акумулатора норма/час 1 

СЕРВИС АУТО КЛИМЕ 2 

 
Пуњење и поправка климе норма/час 1 

ПРЕВОЗ ВОЗИЛА У КВАРУ 3 

Транспорт возила у квару шлеп возилом км 1 

НАПОМЕНА: Сервис предметног возила мора радити овлашћени сервис удаљености 

највише 45 км од седишта Наручиоца 

Напомена:  

1.Сервисирање возила подразумева рад са заменом делова (цена резервног дела +цена рада), 

наведени резервни делови подразумевају цену наведеног резервног дела, док 

аутомеханичарске, електричне и електронске услуге подразумевају само монтажу, замену 

( цену рада). 

2.Предмет сервисирања и одржавања возила могу бити и службена возила која нису 

предвиђена спецификацијом предмета набавке, а за време трајања Уговора проистеклог из 

предметне јавне набавке накнадано постану власништво Наручиоца. 

3.Количине дате у спецификацији су оквирне, наручилац ће закључити уговор на процењену 

вредност за преметну партију (125.000 динара без ПДВ-а) 

 

МЕСТО, ______________________ 

 

ДАТУМ, _________________ 2017.г. 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.  
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Прилог 8/3 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ТЕХНИЧА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 3 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ “ШКОДА” 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА Цена без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

I СЕРВИСИРАЊЕ 

1 РЕДОВАН СЕРВИС (15 
000 км) (уље, 
филтер..)замена са 
потребним деловима 

 

норма/час 

 

1 

  

2 ВЕЛИКИ СЕРВИС (120 
000 км) ( зупчасти 
каиш,ПК каиш, шпанери, 

уље, филтери…)замена 
са потребним деловима 

норма/час  

 

1 

  

3 Преглед возила са 
дефектажом квара 

норма/час 1   

II АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

1 Замена предњих дискова норма/час 1   

2 Замена предњих плочица норма/час 1   

3 Замена задњих дискова норма/час 1   

4 Замена задњих плочица норма/час 1   

5 Замена уља у DSG 

мењачу 
норма/час 1   

6 Замена филтера уља у 

DSG мењачу 
норма/час 1   

7 Замена метлица брисача норма/час 1   

III РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1 Плочице диска (комплет) 

предње -комп 1 
комплет 1   

2 Предњи амортизери 

(комплет) 
комплет 1   

3 Лежај точка (комплет) комплет 1   
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IV ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ 

Замена сијалица норма/час 1   1 

Замена акумулатора норма/час 1   

СЕРВИС АУТО КЛИМЕ 1 

 
Пуњење и поправка 

климе 
норма/час 1   

ПРЕВОЗ ВОЗИЛА У КВАРУ 1 

Транспорт возила у квару 

шлеп возилом 
км 1   

НАПОМЕНА: Сервис предметног возила мора радити овлашћени сервис највише 
удаљен 45 км од седишта Наручиоца 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; На крају уписати укупну вредност предмета набавке без ПДВ-а. 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке;На крају уписати укупну вредност предмета набавке са ПДВ-ом. јавне набавке; . 

 

Напомена: Сервисирање возила подразумева рад са заменом делова (цена резервног дела 

+цена рада), наведени резервни делови подразумевају цену наведеног резервног дела, док 

аутомеханичарске, електричне и електронске услуге подразумевају само монтажу, замену 

( цену рада). 

Податак Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине, служи само за рангирање понуда 

по критеријуму најнижа понуђена цена. 

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и служе само за израчунавање 

укупне цене. 

Предмет сервисирања и одржавања возила могу бити и службена возила која нису 

предвиђена спецификацијом предмета набавке, а за време трајања Уговора проистеклог из 

предметне јавне набавке накнадано постану власништво Наручиоца. 

 

МЕСТО:______________  

ПОНУЂАЧ  

____________________________М.П. 

ДАТУМ:_______________2017.г.  
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Прилог 13/3 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

ПАРТИЈА 3-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ 
“ШКОДА”  

 БРОЈ НАБАВКЕ 404-97/17-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, _____________2017.године 
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Уговор је закључен између: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан 
Љубишић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у 

даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________.  

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________.  

Уговорне стране заједнички констатују: 

-да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 

124/12, 14/15 и 68/15) , на основу Позива за подношење понуда, спровео поступак јавне 

набавке мале вредности УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

-да је пружалац услуга доставио понуду број ________од ________године која се 
налази у прилогу уговора и његов је саставни део; 

-да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број _______од _________године 
изабрао понуду пружаоца услуга као најповољнију за пружање услуга из члана 1. 
Уговора 

Стране у уговору споразумеле су се о следећем: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
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Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је пружање услуга сервисирања и одржавања возила 

наручиоца -Партија 3- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ 
ВОЗИЛА МАРКЕ “ШКОДА” у свему према понуди пружаоца услуга и Спецификацији 

предмета јавне набавке, који чини саставни део овог Уговора.  

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке за Партију 3- 125.000,00 
динара без ПДВ-а, износ ПДВ-а 25.000,00 динара, односно 150.000,00-динара са ПДВ-

ом. Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом 

Наручиоца за 2017.годину за ове намене. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2018.години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

2018.годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 

буџетској години.  

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 3. 

Рок важења Уговора је годину дана од дана обостраног потписивања или до утрошка 

средстава, у зависности који случај први наступ а почиње да производи правно дејство 

даном истека претходног уговора (09.09.2017.године). 

ЦЕНЕ 

Члан 4. 

Уговорене цене из обрасца структуре цене су фиксне и важиће за време трајања уговора. 

Јединичне цене услуга и резервних делова које чине предмет уговора утврђене су у 

Понуди Пружаоца услуга. 

Наручилац задржава право да врши набавку услуга сервисирања и одржавања возила, као 

и да врши замену резервних делова, који нису исказани у понуди. 

У случају ванредног сервиса када је за отклањање квара неопходна замена резервних 

делова који нису предвиђени спецификацијом, пружалац услуге мора на захтев 

овлашћеног лица наручиоца да достави понуду за отклањање квара.Цене исказане у 

накнадној понуди не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног 

увозника, нити од упоредивих тржишних цена. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће уговорену накнаду за извршење услуге која је предмет овог 

уговора пружаоцу услуга исплаћивати сукцесивно, сваког месеца, и то у року до 45 дана 

од дана када му пружалац услуга достави исправан рачун за извршене услуге, уз Записник 

којим се потврђује квантитет и квалитет извршених услуга, потписан од стране 

овлашћеног лица наручиоца и овлашћеног пружаоца услуга. 

Пружалац услуга се обавезује да рачун о извршеној услузи достави наручиоцу путем 

поште или лично, а преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 6. 

Пружалац услуга се обавезује: 

-да ће услуге које су предмет овог Уговора извршавати уредно, квалитетно од свог 

материјала, свим својим средствима -основним средствима, машинама, опремом за рад, 

сопственим потрошним материјалом и својом радном снагому складу са правилима струке 

важећим за ту врсту послова која је саставни део овог Уговора. 

-да ће предметне услуге из овог Уговора изводити континуирано за време трајања уговора; 

-да ће предметне услуге извршавати савесно, да ће се према имовини наручиоца опходити с 

апажњом доброг домаћина, и да ће поступати у складу са налозима Наручиоца, уколико то ме 

одступа од одредби овог уговораи његових делова; 

да извршава и остале обавезе које су наведене у оквиру Спецификације предмета јавне 

набавке, која је у прилогу и саставни је део овог Уговора. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује: 

-да именује овлашћеног представника за координацију приликом реализације овог уговора и 

обавести пружаоца услуга о томе; 

-овлашћени представник ће вршити надзор над пруженим услугама 

-да извршава и остале обавезе наведене у оквиру Спецификације предмета јавне набавке која 

је у прилогу и саставни је део овог Уговора 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Члан 8. 

Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад) 1 дан од дана пријема писменог 

налога наручиоца. 

• Рок извршења услуге редовног сервиса и мањих поправки је ____радна дана од 

дана када пружалац услуге преузме возило у рад. 

• Рок за извршење услуге за веће поправке је _________дана од дана када пружалац 

услуге преузме возило у рад. 
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• Место пружања услуге и примопредаја возила је сервисна просторија пружаоца 

услуга.  

КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

Члан 9. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом вршења услуга утврди да оне нису 

прописаног квалитета и/или обима, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати пружаоцу 

услуга, са захтевом да их усагласи са овим Уговором. 

Уколико Пружалац услуга своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца, исто 

представља основ за раскид уговора, наплату гаранције и евентуалну накнаду причињене 

штете. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Пружалац услуге се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда 

Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 

потврду о извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са 

овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је Наручилац 

може сам попунити на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује 

квалитетно, уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза пружаоца услуге, са роком 

важности 30 дана дужим од дана истека рока важности уговора. 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла, менично 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана 

престанка његових обавеза преузетих по основу овог уговора. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге стране може захтевати 

раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: 

-да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима 

реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид 

уговора; 

-да је у другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености; 

-да друга страна није кориговала неусаглашености или их није кориговала на задовољавајући 

начин и  

-да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид уговора захтева се писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 12. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 13. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора стране у овом Уговору ће 

решавати споразумно.  

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Сремској 

Митровици . 

Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу када се испуне следећи услови: 

-када уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна 

-када пружалац услуга достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 15. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) примерка за сваку 

од уговорних страна. 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2017. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација услуга 

Прилог бр. 3 - Структура цене услуга  

 Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.                                              


